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       List Prezesa Zarządu 

 

Tarnów,  20 marca 2017 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu Spółki ABM SOLID S.A. w upadłości układowej przedstawiam Państwu raport 

roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku. 

 

Miniony rok był dla ABM SOLID S.A. w upadłości układowej kolejnym rokiem restrukturyzacji 

mającej na celu optymalizację zasobów, dostosowanie ich do skali prowadzonej działalności możliwej 

do realizacji w warunkach upadłości z możliwością zawarcia układu. Realizowane były przedsięwzięcia 

poprawiające efektywność całej Spółki oraz jej elementów składowych.  Proces restrukturyzacji 

realizowany w 2016 roku polegał na uporządkowaniu i przeorganizowaniu prowadzonej działalności  

i poszukiwaniu kontraktów z nowych, bardziej rentownych obszarów. Niestety w okresie 

przejściowym i w stanie oczekiwania  na zawarcie układu z wierzycielami konieczne było ponoszenie 

kosztów, które  nie mogą być w pełni pokryte z marży na obecnie realizowanych projektach. Za rok 

2016 Spółka odnotowała przychód na poziomie 42 433 tys. PLN oraz zysk na poziomie 1 882 tys. PLN.  

 

Spółka stara się sukcesywnie odbudowywać zaufanie naszych partnerów, nawiązuje i rozwija  

nowe kontakty biznesowe. Spółka stopniowo odzyskuje swą pozycję rynkową i pracuje nad 

przywróceniem pełnej zdolności do konkurowania w otwartych warunkach gospodarczych.  

 

Strategicznym celem Spółki jest osiągnięcie trwałej zdolności do generowania zysku, wzrost 

wartości firmy i odbudowanie relacji z interesariuszami, w szczególności z wierzycielami. Spółka dąży 

do zawarcia układu z wierzycielami, które pozwoli na zmniejszenie stanu zobowiązań i da możliwość 

bezpośredniego udziału we wszelkiego rodzaju postępowaniach przetargowych, również publicznych, 

gwarantujących przyszły rozwój. Spółka dysponuje już znaczącą liczbą deklaracji ze strony naszych 

wierzycieli zawierających wolę zawarcia układu. Proces ten jest już znacząco zaawansowany, choć 

niestety długotrwały z przyczyn formalnych i niezależnych od Spółki.  Wyrażam nadzieję, że po 

usunięciu wszelkich przeszkód związanych z niezbędnymi rozstrzygnięciami w kwestii ustalenia 

ostatecznej listy wierzytelności – Spółka w bieżącym roku zawrze oczekiwany przez wszystkich układ. 

Liczymy, że fakt ten pozwoli Spółce w znacznie szerszym stopniu ubiegać się o nowe kontrakty, co 

przełoży się na poprawę wyników.  
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Podstawowym rynkiem działania pozostanie polski obszar budownictwa z możliwą ekspansją na 

szeroko rozumiane rynki wschodnie. Funkcjonowanie na tych rynkach opierać się będzie na 

istniejących i rozbudowywanych kompetencjach Firmy w roli organizatora, wykonawcy  

i podwykonawcy inwestycji. Firma zamierza przy tym wykorzystać skoordynowane zasoby grupy 

kapitałowej ABM Solid.  Firma prowadzić będzie rozeznanie w celu pozyskania partnerów 

branżowych i finansowych do zawarcia aliansów bieżących i strategicznych oraz rozważy dodatkową 

emisję akcji w celu pozyskania kapitału na rozwój. 

 

         Podsumowując, chciałbym Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej 

wprowadzić Spółkę na ścieżkę trwałego rozwoju.  

 

                 Z poważaniem 

 

                                         Marek Pawlik  

                                        Prezes Zarządu 

 


